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Noi succese pe graficele 
de întrecere

Cu planul anual îndeplinit
Secția de foraj Valea 

Jiului est Livezeni, din 
cadrul întreprinderii de 
explorări miniere Hune
doara, are ca sarcini des
coperirea de noi rezerve 
da cărbune în cîmpurile 
miniere Lonea, Petrila, 
Dîlja, Iscroni. Aninoasa 
și Sălătruc. Colectivul a- 
c astei secții a raportat 
îndeplinirea planului
nual de foraje cu mai 
bine de două luni înain
te de termen.

Acest însemnat succes 
se datorește efortului de
pus de întregul colectiv, a 
preocupării acestuia pen
tru introducerea celsi mai 
avansate tehnologii de fo
raj. Printre măsurile lua-

te se numără : executarea 
de găuri de sondă cu dia
metru mic, în scopul spo
ririi vitezelor de foraj cu 
20 la sută ; fixarea punc
telor de lucru cu cel pu
țin o lună înainte de în
ceperea forajului; intro-

a-

m/granic lună. In același 
timp la prețul de cost 
s-au obținut economii în 
valoare da 1 664 707 lei. .

ducerea utilajelor cu o
înaltă productiv:itate etc.

De menționat este fap-
tul că planul anual a, fost
îndeplinit înainte de ter-
men cu numai 98 insta-
lății, față de 119 cîte
erau prevăzute. iar vite-
za de foraj a atins 138

de cărbune
I

Minerii din Lupeni 
cu însuflețiremuncesc

pentru îndeplinirea sarci
nilor de plan și a anga
jamentelor. Din abatajele 
acestei exploatări au fost 
extrase peste plan, de la 
începutul anului, 50 000 
tona de cărbune cocsifi- 
cablț.ladică mai mult cu 
10 000 tone d-ecît preve
dea angajamentul anual. 
Acest spor de producție 
a fost obținut ca urmare 
a creșterii continue a pro
ductivității muncii. In me
die 
tins

pe exploatare s-a a- 
un randament de
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1 180 kg. de cărbune pe 
post. Creșterea producției 
și a productivității mun
cii, măsurile luate pentru 
reduc area cheltuielilor pe 
tona de cărbune extrasă 
au contribuit în mare 
măsură și la reducerea 
prețului de cost. Mina 
Lupeni a realizat pînă în 
prezent economii în va
loare de 3 500 000 lei. La 
realizările amintite cea 
mai marș contribuție au 
adus-o minerii 
III, care, încă 
ceputul anului
în fruntea întrecerii pe 
mină.

sectorului 
de la in
se mențin

După primele două zile 
de muncă

adîncurile Văii Jiu- 
minerii muncesc de 

zor. Fiecare brigadă și co
lectiv se străduiește să-și 
îndeplinească ritmic sar
cinile de plan, să adau
ge noi succese 
obținute pînă în 
In primele două 
muncă din luna
aproape toate exploatări
le și-au îndeplinit și de-

in
Ivi

la cele 
prezent, 
zile de 
aceasta.

pășit planul de extracție. 
Cele 
le-au 
vels

mai bune rezultate 
înregistrat colecti- 
exploatărilor Ani- 
și Uricani care aunoasa

dat peste plan 252 și, res
pectiv, 182 tone da căr
bune. De la Uricani 
remarcă sectorul I cu 
plus de 241 tone, iar 
la Aninoasa sectorul I
166 tone peste plan.

se
un 
de
cu

A «б-a aniversare 
a Marii Revoluții socialiste 

din Octombrie

lui 
sistem mondial, 
dezvoltarea în- 

a țărilor socialis- 
economice, se as

elementele 
munci to - 

salutat cu 
pe o nouă 

Datorită 
orînduirii

păcii și 
întărirea 

întregului 
și a ce- 
din lume,

Echipa condusă de lăcătușul Szasz Bela lucrează în 
sectorul electromecanic al minei Lupeni. Avînd sar
cina să execute reparația capitală a unei locomotive 
electrice cu acumulatori ea s-a angajat să efectueze 
lucrarea cu 10 zile înainte de termen.

IN CLIȘEU: Lăcătușul Szasz Bela și Popeangă loan, 
surprinși într-un instantaneu la locul lor de muncă.

---------- ----- ©-----------------

La magazinul de mobilă
La magazinul de mobi

lă din Petroșani e zilnic 
o vie animație. Zeci și 
sute ?de oameni ai mun
cii din Valea Jiului vin 
să cumpere mobilă sau 
trec să se intereseze .des
pre tipurile de mobilă 
care au mai apărut.

In interiorul magazinu
lui diferitele tipuri de 
dormitoare, camere com
binate, sufragerii și bu
cătării atrag 
cumpărătorilor.

Iată-1 în fața 
mere combinate
curești pe minerul Grecu 
Gheorghe de la mina Pe
trila. Stă și admiră îm
preună cu soția, liniile 
elegante și culoarea măs
linie a dulapului de un 
luciu impecabil. *

Alături de ei, tovarășul 
Schneider Francisc de la - 
mina Aninoasa, cu soția, 
cercetau o cameră combi
nată. Și ei, ca și minerul 
Grecu 
seseră
supra 
iași

mo-' 
то
рге-

priviri! e

unei ca-
tip Bu-

din Petrila, rămă- 
cu ochii 

acele- 
carnere

combinate. Fă
ră a 
z i t a, 
două

mai e- 
c e 1 e 

familii

A

Botar loan, șeful unei brigăzi de lăcătuși din eadrul secției re
parații erațere a minei Vulcan este evidențiat în întrecerea socialistă 
pe luna octombrie a. c.

IN CLIȘEU: Comunistul Botar Ioan împărtășește din experiența 
Sa unor tineri din echipă.

ațintiți a-

luară hotărîrea să-și cum
pere cîte-o astfel de mo
bilă. Deosebirea a cons
tat doar în faptul că to
varășul Grecii a cumpă
rat o mobilă combinată 
la prețul de 7 138 lei, iar 
tovarășul Schneider o 
bilă combinată și o 
bilă de bucătăria la 
tul de 11 058 lei.

De la începutul anului 
și pînă în prezent, la ma
gazinul de mobilă din Pe
troșani au fost vîndute 
un număr de 410 dormi
toare populare, peste 300 
camere combinate, 2 000 
scaune simple, 1 500 scau
ne tapițate, 600 de bucă
tărie, peste 200 mașini 
de cusut' tip „Ileana" și 
alte obiecte de uz casnic, 
a căror valoare se ridică 
la suma de 8 111081 lei.

Aceasta oglindește viu 
nivelul de trai îmbunătă
țit al oamenilor muncii.

Marea Revoluție Socialistă din 
Octombrie care a avut loc acum 
46 de ani, a produs un uriaș ecou 
în întreaga lume, a dat un puter
nic avînt luptei de eliberare socia
lă și națională a tuturor popoare
lor, zguduind din temelii întreaga 
lume capitalistă. In toate țările au 
luat amploare luptele revoluționa
re ale clasei muncitoare.

Clasa muncitoare din Romînia, 
alături de proletariatul internațio
nal, s-a ridicat în apărarea Revo
luției din Octombrie, a statului so
vietic, organizînd demonstrații de 
masă, greve împotriva intervenției 
armate antisovietice a guvernului 
burghezo-moșjeresc. Una din prin
cipalele lozinci ale mișcării revo
luționare din țara noastră in anii 
1918—1921 a fost „Pace cu Rusia".

încă din primele zile ale Marii 
Revoluții Socialiste, 
înaintate din mișcarea 
rească din Romînia au 
entuziasm Revoluția ca

- eră în istoria omenirii, 
agravării contradicțiilor 
burghezo-moșierești în timpul pri
mului război mondial imperialist 
și sub influența victoriei proleta
riatului din Rusia, lupta de clasă 
din Romînia a luat un avînt deo
sebit de puternic.

Tradiția solidarității frățești cu 
Patria lui Octombrie, care străbate 
ca un fir roșu istoria mișcării re
voluționare din Romînia, a parti
dului nostru, a fost continuată de-a 
lungul anilor grei ai stăpînirii bur
ghezo-moșierești.

In anij puterii populare, legătu
rile de prietenie dintre poporul ro
mîn și popoarele sovietice au fost 
ridicate pe o treaptă mai înaltă, 
s-au lărgit șî s-au consolidat con
tinuu, căpătînd un conținut tot 
mai bogat.

In cel 46 de ani care au trecut 
de la victoria Revoluției, Uniunea 
Sovietică a devenit a doua putere 
industrială a lumii; poporul sovie
tic a creat o agricultură socialistă 
înaintată și a ridicat știința și cul
tura pe o treaptă necunoscută încă 
în istoria omenirii. Producția in
dustrială a U.R.S.S. a fost în 1962 
de 48 de ori mai mare decît în pe
rioada de dinainte de revoluție; 
U.R.S.S. a depășit S.U.A. intr-o se
rie de 
nomiei.
venitul 
tice a
rînd ridicarea neîntreruptă a nive
lului de trai material și cultural al 
poporului sovietic.

Creșterea intensă a forțelor de 
producție, progresul tehnic in in
dustrie, au la bază marile realizări 
ale științei sovietice. Uniunea So
vietică a lansat primii sateliți ar
tificiali al pămîntului, a realizat 

primele zboruri ale omului în Cos
mos.

ramuri importante ale eco- 
Prin dezvoltarea economiei, 
național al Uniunii Sovie- 
crescut substanțial, aslgu-

R. BÂLȘAN 
corespondent

Trăsătura principală a dezvol
tării societății în ultimele decenii, 
pe drumul inaugurat de Revoluția 
din Octombrie, il constituie ieși
rea socialismului din cadrul unei 
singure țări și transformarea 
într-un puternic 

In contrast cu 
tr-un ritm rapid 
te, a puterii lor
cut tot mai mult contradicțiile lu
mii capitaliste, se intensifică lupta 
popoarelor împotriva exploatării 
capitaliste, a dominației marilor 
monopoluri, pentru un viitor lu
minos. întreaga desfășurare a eve
nimentelor internaționale demons
trează slăbirea sistemului impe
rialist mondial, creșterea socialis
mului, a tuturor forțelor 
progresului social. Prin 
Uniunii Sovietice și a 
sistem socialist, precum 
lorlalte forțe progresiste
iubitoare de pace, s-au creat toate 
condițiile pentru zădărnicirea pla
nurilor agresive ale cercurilor im
perialiste, pentru preîntimpinarea 

dezlănțuirii unui nou război mon
dial, pentru asigurarea păcii pe 
pămînt pe baza coexistenței pașni
ce între statele cu sisteme sociale 
deosebite.

Formarea sistemului mondial so
cialist, modificarea raportului de 
forțe pe arena internațională în 
favoarea socialismului, a produs o 
schimbare calitativă în desfășura
rea mișcării de eliberare națio-, 
nală, care a devenit o parte a pro
cesului revoluționar mondial, con
tribuind Ia slăbirea continuă a sis
temului capitalist în ansamblu.

Dezvoltarea istorică în cele a- 
proape cinci decenii care au trecut 
de la victoria Marii Revoluții So
cialiste din Octombrie, evenimen
tele epocale ce s-au petrecut în 
această perioadă au demonstrat că 
mersul spre comunism al întregii 
omeniri este ireversibil.

Condiția cea mai 
succeselor partidelor 
iiiste in lupta pentru 
lista este unitatea 
mișcării comuniste 
baza Declarației
1960 a reprezentanților partidelor 
comuniste

Alături 
lagărului 
a obținut 
istorică în construcția socialis
tă; în țara noastră se înfăptuiește 
cu succes opera de desăvîrșire a 
construcției socialiste. Muncind 
neobosit pentru înflorirea patriei, 
poporul nostru, strîns unit în ju
rul partidului pășește cu încredere 
pe drumul Marelui Octombrie, 
contribuind la victoria deplină a 
socialismului, la triumful cauzei 
păcii în lume.

importantă a 
marxist-Ieni- 

pace și socla- 
și coeziunea 
mondiale, pe

consfătuirii din

• și muncitorești.
de celelalte popoare ale 
socialist, poporul romîn 
realizări de însemnătate 

în construcția

Adunări de dări de seamă și alegeri tn organizațiile de partid

succes in preajma unui examen greu
Purtînd cu ei freamătul muncii 

neîntrerupte pe care o desfășoară 
pe ger și arșiță, din zori pînă în 
noapte, la înălțimea schelelor ce 
îmbracă noile construcții ale Pe- 
troșaniului, comuniștii șantierului 9 
construcții s-au întrunit în aduna
rea generală de dare de seamă și 
alegeri spre a-și analiza activitatea 
desfășurată în ultimul an și pentru 
a alege “noul birou al organizației 
de bază, Inmănunchind pe aceia 
care însuflețesc și dau avînt mun
cii pe șantier, care sînt prezenți a- 
colo unde este mai greu, adunarea 
generală a comuniștilor a exprimat 
cil legitimă satisfacție, mîndria și 
bucuria întregului colectiv de con
structori de a întîmpina acest e- 
veniment în viața organizației de 
partid de pe șantier, cu planul fi
zic anual îndeplinit și depășit. Bi
ruind greutățile provocate de iar
na aspră, ale cărei urmări s-au fă
cut simțite în realizarea planului 
pe primele două trimestre, colec
tivul șantierului a reușit, în lunile 
care au urmat, să-și îmbunătățeas
că mult activitatea, astfel ca pînă 
în prezent să realizeze nu 449 a-

partamente cit prevedea planul de 
predări pe întregul an 1963, ci un 
număr de 491 apartamente. Există 
toate condițiile pentru ca pînă la 
sfîrșitul acestui an să fie predate 
încă 50 de apartamente la Petrila 
și 60 apartamente în noul cartier 
Livezeni al orașului Petroșani. S-a 
predat, de asemenea, în termen 
noua școală de 8 ani din Petroșani, 
iar construcția casei de cultură — 
unul din principalele obiective ale 
șantierului — se află într-un stadiu 
avansat. Realizarea planului fizic 
cu eîteva luni înainte de termen 
constituie un succes deosebit ob
ținut de colectivul acestui șantier, 
succes care are la bază creșterea 
nivelului activității organizației de 
partid, munca politică, împletită cu 
exemplul personal al comuniștilor, 
pentru mobilizarea constructorilor 
la îndeplinirea sarcinilor de plan. 
In darea de seamă prezentată de 
vechiul birou în fața adunării ge
nerale s-a acordat o înaltă apre
ciere muncii desfășurate de con
structorii membri de partid Hafiuc 
Aurel, Budică Gheorghe, Răduleseu 
Mario, Moga Ioan, Kiss Alexandru,

Gheorghe loan, Andraș Ștefan, 
Vasiu Dumitru, Dianu loan, Ursu 
Constantin și alți șefi de loturi și 
brigăzi care n-au precupețit nici 
un efort pentru îndeplinirea sarci
nilor ce le-au fost încredințate, 
desfășurînd în același timp o acti
vitate susținută de educare a ce
lorlalți constructori în spiritul a- 
titudinii înaintate față de muncă, 
al disciplinei. Intărindu-se în pe
rioada care a trecut de la alege
rile din toamna anului trecut, prin 
primirea a 14 noi membri de partid 
și 21 candidați, organizația de ba
ză a avut posibilitatea să reparti
zeze comuniști la mai multe lotjuri 
hotărîtoare ale producției și prin 
ei să influențeze în bine activita
tea economică a șantierului. Or
ganizația de bază a militat cu mai 
multă perseverență pentru respec
tarea termenelor de dare în folo- 
eintă, pentru organizarea lucrului 
pe două schimburi la unele din 
cele mai importante puncte ale

I. BRANEA
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© experiență bună în folosirea 
tehnicii noi la abataje

Brigada de mineri condusă de 
Ghioancă loan din sectorul III al 
minei Lupeni lucrează de mult 
timp numai în abataje frontale. 
Pînă în anul 1959 această brigadă 
a folosit în abatajele frontale din 
stratul III numai susținerea în 
lemn.

Tehnica nouă aplicată la susți
nerea abatajelor a pătruns însă tot 
mai mult în adîncurile minei Lu
peni. Stîlpii metalici au luat trep
tat locul celor din lemn. Din anul 
1959 și brigada lui Ghioancă loan 
a început să folosească pentru sus
ținere stîlpi metalici G.H.H. cu 
grinzi de funie așezate paralel eu 
frontul de lucru. Noul sistem de 
armare a permis o deplină eigu- 
ranță în exploatare. Operația de 
tăiere a cărbunelui s-a executat 
cu ajutorul explozivilor și a cio
canului de abataj, iar cărbunele 
era transportat cu un crater tip 
S.K.R.-ll. Muncind în acest fel 
brigada a obținut realizări destul 
de frumoase : un randament mediu 
de 4,4 tone de cărbune pe post si 
o avansare de 27 m. pe lună.

S-a constatat totuși că și acest 
sistem de lucru prezenta o seamă 
de neajunsuri. In primul rînd trans
portorul trebuia demontat și re
montat în apropierea frontului o- 
dată cu avansarea acestuia. Aceas
tă operație dura circa 2—3 ore si 
necesita un volum mare de muncă. 
Transportorul mai avea neajunsul 
că nu permitea denivelări pe ver
ticală și devieri pe direcție, din 
care cauză crea deseori greutăți 
în exploatare,

Ținînd seama de aceste lipsuri, 
conducerea sectorului III a încre
dințat brigăzii lui Ghioancă Ioan 
experimentarea unei noi metode

de lucru, care prezintă un real 
progres tehnic față de vechiul sis
tem. Incepînd din luna august 
a. c., brigada lui Ghioancă Ioan a 
introdus în abatajul frontal 4 vest 
din stratul III, lung de 40 m., sus
ținerea cu stîlpi metalici G.H.H. și 
grinzi în consolă. Pentru încărca
rea cărbunelui din abataj a fost in
trodus un nou tip de transportor 
fabricat la noi în țară. 
Transportorul se află în per
manentă lingă frontul de căr
bune. Aceasta datorită faptului că 
noul sistem de susținere permite 
ca mutarea lui să se facă prin îm
pingere (ruculire). In același timp, 
înălțimea mică a acestui utilaj per
mite ca cea. 60 la sută din can
titatea de cărbune depilat să fie 
încărcată direct pe el prin că
dere liberă. Apoi 29 la sută se 
trage cu sapa și numai restul de 
cărbune se încarcă cu ajutorul lo- 
peților. .Astfel se ușurează mult e- 
fortul fizic al muncitorilor și se 
reduce considerabil timpul de e- 
vacuare, a cărbunelui. Totodată, a- 
propierea transportorului la fron
tul de lucru făcîndu-se prin ru
culire, se evită demontarea lui. O- 
perația de apropiere s-a redus ast
fel la numai o jumătate oră.

Deși în fază de experimentare, 
noua metodă și-a dovedit eficien
ta. Brigada lui Ghioancă Ioan a 
realizat cu această metodă un ran
dament de 5,5 tone de cărbune pe 
post și o avansare mai mare cu 
cca. 25 la sută față de cea obți
nută cu vechiul sistem de lucru. 
Se cere deci ca acest sistem de 
lucru să fie temeinic studiat și 
extins și la alte abataje frontale 
pentru a-și arăta și acolo avanta
jele.

ȘT. EKART

Compresor nou 
instalat

Pînă nu de muit, la mina Lonea 
II lucrările din subteran și Insta
lațiile de la suprafață — frînele 
și împingătoarele din circuitul pu
țului, frîna de la mașina de ex
tracție — erau alimentate cu aer 
comprimat de la compresoarele 
minei Cimpa. Aerul comprimat era 
transportat pe o conductă aeriană; 
iarna îngheța deseori, iar din cau
za distanței mari pierderile de aer 
făceau să seadă presiunea. Lucrări 
cheie, aparținînd sectorului de 
investiții, ca adincirea puțului prin
cipal, unde sterilul se încarcă cu 
greiferul, stagnau sau se lucra cu 
înttrzieri din cauza presiunii mici 
a aerului comprimat. La adîncirea 
puțului orb nr. 8 se primea aer 
comprimat din Valea Arsului.

Pentru remedierea acestor nea
junsuri, la mina Lonea II a fost 
montat recent un compresor cu o 
capacitate de 30 m.c,/minut, Lucră-

AefualHafea în mineritul sovietic

Productivitate înaltă
Cu ajutorul combi

nelor miniere de tip 
„Donbas", în minele 
marelui bazin carbo
nifer Donețk din U- 
craina se extrage în 
prezent 60 la sută 
din cărbune. Aceste 
mașini au înlocuit 
munca fizică grea a 
40 000 de muncitori 
la încărcarea cărbu
nelui în abataj.

Prima combină 
„Donbas" a fost crea

tă la Institutul de
mecanizare și auto
matizare a lucrărilor 
în industria cărbune
lui, care a împlinit 
recent 20 ani de e- 
xistență.

In ultimii 10 ani
constructorii institu
tului, care funcțio
nează pe lingă bazi
nul carbonifer au in
trodus în producție 
130 noi mașini și 
mecanisme miniere.

Printre acestea se 
numără combina mi
nieră pentru straturile 
cu înclinare mare și 
înclinare mică, care 
are cea mai înaltă 
productivitate din 
practica mondială. In 
mine sînt folosite și 
alte mașini miniere 
create în institut, ca
re mecanizează pro
cesele necesitînd un 

mare volum de muncă.

----------- Q-----------

Crește numărul mașinilor de încărcat E.P.M.-2
Încă din anii trecuți,. în minele 

din Valea Jiului s-au folosit cu 
rezultate bune mașinile sovietice 
cu cupă de tipul E.P.M.-l pentru 
încărcat steril în galerii. Incepînd 
de pe la mijlocul acestui an a 
fost introdus la lucrările de înain
tare orizontale tipul de mașini

E.P.M.-2, cu caracteristici funcțio
nale superioare. Primele două ma
șini de acest fel s-au folosit la 
mina Lonea, iar una la Lupeni, dînd 
rezultate foarte bune. Recent nu
mărul mașinilor E.P.M.-2 a sporit 
ia cinci, prin dotarea minei Lu
peni cu cea de-a doua mașină de 
încărcat și a minei Petrila cu una.

rile s-au încheiat 
la mijlocul lunii 
octombrie și au 
fost efectuate de 
echipa de electro- 
lâcătuși condusă 
de comunistul Gu- 
baș Iuliu. Pentru 
a lega acest com
presor de puțul 
orb nr. 8 a fost 
montată o con
ductă de 1040 m.l. 
iar conducta din
tre Cimpa și Lo
nea II a fost în
gropată fiind feri
tă de îngheț. In 
prezent. imediat 
ce scade presiu
nea aerului venit 
de la Cimpa, in
tră in funcțiune 
eompresorui de la 
mina Lonea II

Mină de
In Estonia a înce

put construirea celei 
mai mari mine de 
șisturi din Uniunea 
Sovietică, care anual

șisturi bituminoase
va da 5 milioane 
tone de șisturi bitu
minoase. Noua mină 
va fi o întreprindere 
complet mecanizată.

Se prevede construi
rea pe lingă ea a 
unei fabrici de înno
bilare și a unui oră
șel al minerilor.

La mina Petrila se află în construcție noua stație de ventilatoare de la puțul est nr.
1. Stația va servi pentru intensificarea ' aerajului în partea estică a minei, respectiv 

blocul zero. In clișeu poate fi văzut unul din cele două ventilatoare axiale tip 
V.O.K.D.i,8 de fabricație eovietică, cu sare va fi echipată noua stație de ventilatoare.

Cercetări privind acumularea metanului 
la tavanul lucrărilor miniere

III. Măsurătorile de laborator au 
urmărit comportarea diferitelor ti
puri d? aparate cînd acestea lu
crează în condiții identice. Pen
tru condițiile de mină au fost fo
losite aceleași aparate «a și la lu

crările de laborator efectuîndu-se 
determinară concentrațiilor de me
tan la tavanul următoarelor lucrări 
miniere: lucrări miniere d г pregă
tire (în ^teril și cărbune); lucrări 
de abataj (abataje cameră și 
frontale); galerii de aeraj (curenți 
de intrare și ieșire a aerului).

Metoda de cercetare preconizată 
pentru condițiile subterane a cons

tat în fixarea unor stații de mă
surare (I, II etc. — vezi diagrama) 
în diferitele puncte ale lucrării mi
niere, în care se făcea analiza 
amestecului aer-metan, simultan cu 
toate detectoarele. In fiecare sta

ție de măsurare se fixau pe verti
cală puncte de măsurare, Incepînd- 
de la tavan către vatră, la distan
țe ce variau de la 5 pînă la 50 
cm. Distanta între stațiile de mă
surare a variat de la 20 pînă la 
50 m. și mai mult.

Din analiza rezultatelor obținute 
se desprind o serie de concluzii 
de care este necesar să se țină 

seama la executarea lucrărilor sub
terane. Astfel, în unele lucrări 
de pregătire în steril se constată 
formarea unor pînze periculoasa de 
metan la tavan. La una din pre
gătirile în steril studiata s-a de
tectat o astfel de pînză avînd lun
gimea 70 m., grosimea 0,3—0,4 m. 
și concentrația de metan cuprinsă 
între 2,61 și 4,40 la sută (în front 
nu se lucra însă aerajul parțial 
era în funcțiune).

La lucrările de pregătire în căr
bune au fost identificate acumu
lări de metan asemănătoare câtor 
din lucrările în steril, cu deose
bire că sînt mai periculoase (au 
fost înregistrate concentrații de 
metan de peste 5 la sată în pînze 
de 0,3—0,5 m. grosime și cu lun
gimea de 80—100 m.).

In ceea ca privește abatajele, în 
special cele frontale care se gă
sesc sub depresiunea generală a 
minei, situația este mai bună în 
sensul că amestecul aer-metan este 
mai omogen și cu conținut mai 
radus de CH4 decît în cazul lu
crărilor de pregătire. Acest fapt 
se datorește în special vitezei mai 
mari a aerului care împiedică stra
tificarea metanului la tavanul aba
tajelor. Măsurătorile efectuate în 
abatajele frontale au scos în evi
dență concentrații de matsn ce 

variază în limite largii 0,1—0,9 la 
sută. Stratele de gaz metan se pre
zintă ju grosimi de 0,3—0,4 m. 
în care concentrația medie este de 
0,25 la sută CH4 și care se depla
sează în mod continuu de la galeria 
de bază spre cea de cap. Se ob
servă o creștere bruscă a dega
jărilor de metan spre galeria de 
cap. Acest fenomen iși găsește ex
plicația în faptul că la cantitățile 
de metan venite din panourile in
ferioare (aste vorba de abataje cu 
front scurt pe înclinare) ss adau
gă noile cantități de gaze migrate 
din spre spațiul surpai și din su 
prafețele de cărbune aie abatajului 
în această zonă. Acest lucru a mai 
fost observat și pe parcursul al
tor cercetări efectuate de S.C.S.M. 
în anii tracuți.

Există cazuri cînd prezența me
tanului este semnalată și in lu
crările miniere ce servesc la in
troducerea aerului curat în mină. 
Cercetările au dezvăluit existența 
unor asemenea lucrări în care con
centrația de mrtan din aerul „cu
rat" atinge uneori 0,75 la sută.

Rezult atei э obținute prin măsură
tori cu mai multe tipuri de apa
rate intr-o galerie de cap a unor 
strate subțiri de cărbune pot fi 
urmărite în diagramă. Urmărind 
diagrama se observă că în apropie
rea abatajului (stația I) concen
trația maximă de CH4 detectată 
cu interferometrul sovietic SI3 este 
ds 1,75 la sută (interferometrele 
de laborator și model 10 indici 

mai puțin). Pe măsură ce ne de
părtăm de linia frontului spre ga
leria transversală de cap (stația 
V etc.) se constată o scădere trep
tată a concentrației metanului, 
fapt oglindit și de alura curbelor 
din diagramă. Scăderea concentra
ției de metan nu poate fi pusă de
cît pe seama cantităților de aer 
curat ce se scurtcircuitează din 
galeria de bază spre galeria de 
cap prin diversele lucrări minier г, 
neetanșe, amplasate înaintea aba
tajului. Rezultatele analizelor in- 
terferometrice (S.I. 3, M10, I.L.) pre
zintă diferente mici, în timp ce 
metanomelrul M 4 detectează con
ținuturi de metan cu mult prea 
scăzute față de realitate. Lampa de 
siguranță cu benzină (L.S.) este 
sensibilă în porțiunea de galerie 
cuprinsă între stațiile de măsurare 
I și II, indicînd permanent un con
ținut de metan ds 1 la sută, ca 
apoi să devină insensibilă.

Pentru a preîntîmpina avariile ce 
pot fi provocate de metanul stra
tificat la tavanul lucrărilor miniere 
subterane, este necesar, în primul 
rînd, să se utilizeze cele mai per
fecționate aparate de analiză pen
tru a detecta zonele cu metan, du
pă care vor fi aplicate măsurile 
de prevenire și înlăturare a acu
mulărilor da gaze. Aceste măsuri 
vor fi publicate în următoarea pa
gină tehnică.

ing. D. IONESCU 
cercetător științific principal 

I.CE.MJ.N.
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(Urmare din pag. l-a)

pentru introducerea re
teze

față

șantierului, 
cepției pe 
răspunderii 
c țărilor.

Deși adunarea 
în revistă un bilanț rodnic 
realizări, dezbaterile la care 
participat numeroși tovarăși 
fost caracterizate de combativita
te față de lipsurile care mai există 
pe șantier, de o grijă sporită pen
tru îmbunătățirea continuă a mun
cii. Acest lucru este firesc, deoa
rece în anul care urmează, în fața 
constructorilor șantierului din Pe
troșani stau sarcini mult sporite. 
De la 449 apartamente, cît a pre
văzut planul pe 1963, sarcinile de 
plan pe anul viitor prevăd con
strucția pe loturile șantierului din 
Petroșani a 1000 de apartamente. 
Această cifră, expresie a grijii pe 
care partidul și guvernul o poartă 
îmbunătățirii condițiilor de locuit 
ale oamenilor muncii, pune în fața 
colectivului șantierului, a comuniș
tilor de aici sarcini de mare răs
pundere, a căror îndeplinire con
stituie pentru constructori un e- 
xamen greu, dar în același timp o 
chestiune de răspundere, de onoa
re. Exprimînd voința întregului 
colectiv al șantierului, tovarășii 
Sitescu loan, Bedințiu Vasrle, An- 
draș Ștefan, Nistor Aurel, Picu 
Stan, Hafiuc Aurel și alți vorbi
tori au arătat că cele 1OO0 apar
tamente, plus celelalte obiective 
Aflate în construcție șî lucrările 
de terasamente și lucrări exterioa
re pot fi realizate cu succes. De pe 
acum, conducerea șantierului, sub 
îndrumarea directă 
ganizației de bază, 
acest scop un plan 
nico-organizatorice.
profunzime căile de realizare a a- 
cestui obiectiv, adunarea generală 
a stabilit principalii factori asu
pra cărora noul birou al organiza
ției de bază, conducerea șantieru
lui. fiecare membru ,de partid în 

ipsrte, trebuie .s«-șj ti.dr.jpte aten- 
lia.

In primul
măsuri 
vitătii 
lucru, 
indice

Trustului regional de construc- 
prezent la adunare, a arătat 

în vederea realizării sarcinilor 
anul viitor, precum și a mari- 
construcții care se vor realiza 
anii următori, șantierul va fi

în scopul sporirii 
de calitatea lu-

i generală a trecut 
bilanț rodnic de 

au
au

a biroului or- 
a întocmit în 
de măsuri teh- 
Analizînd cu

rînd trebuie luate 
pentru creșterea producti- 

muncii la toate punctele de 
deoarece în acest an, acest 
nu a fost realizat. Directo-

юовча UHN8UHEA SOW li EH CA
Papcul aptelor

volumului sporit 
creșterii pro-

mai marș pe 
de control

propunerii inginerului 
de a lua măsuri ca 

urmează să se con- 
lotul Livezeni V să 
în cel mult 5 luni.

darea realizării 
de lucrări pe baza 
ductivității muncii.

Punktd un accent 
exercitarea dreptului
asupra conducerii tehnico-adminis- 
trative, organizația de bază tre
buie să asigure folosirea mult mai 
largă a micii mecanizări, precum 
și a celorlalte condiții, menite să 
contribuie la creșterea productivi
tății : aprovizionarea din plin a bri
găzilor de constructori la punctele 
de lucru, întărirea asistenței teh
nice, omogenizarea brigăzilor. O 
deosebită atenție trebuie acordată 
înfăptuirii
Hafiuc Aurel 
blocurile ee 
struiască pe 
fie realizate
Legat de aceasta, tovarășul Andraș 
Ștefan a arătat că este necesar ca 
construcția fiecărui bloc să fie în
credințată cîte unei brigăzi com
plexe, care să execute întreaga 
construcție de la temelie pînă la 
finisaj. Această măsură prezintă 
importantă deoarece duce la întări
rea răspunderii față de calitatea lu
crărilor, față de respectarea terme
nelor de execuție. De asemenea, or
ganizația de bază, în frunte cu 
noul ei birou, trebuie să insiste- 
pentru aplicarea largă a unor me
tode eficiente ; predarea construc
țiilor pe faze de lucrări, controlul 
reciproc privind calitatea, precum 
si organizarea lucrului pe mai mul
te schimburi atunci cînd 
permite.

In prezent, o importantă
bită are grăbirea executării lucră
rilor de pregătire a șantierului 
pentru iarnă și in acest scop, bi
roul organizației de bază trebuie 
să exercite un control exigent a- 
supra respectării termenelor de 
execuție, să insiste pentru luarea 
de măsuri acolo unde se constată 
deficiențe pentru că de aceste pre
gătiri depinde într-o măsură hotă
rî toare realizarea [danului pe pri
mul trimestru al anului viitor, ...

Garanția îndeplinirii sarcinilor 
sporite ce stau în fața șantierului, 
o constituie îmbunătățirea conti
nuă a muncii organizației de bază. 
In acest scop, principala atenție 
trebuie acordată primirii în rîndul 
membrilor și 
partid a unui 
constructori, 
membrilor de
zarea de sarcini concrete, respec
tării cu strictețe a principiului 
muncii colective în activitatea 
roului, creșterii rolului tuturor 
muniștilor de mobilizatori ai 
tregului colectiv la realizarea
xemplar-ă și în termen a lucrări
lor de construcții.

t impui

deose-

a • oandidaților de 
număr mai mare de 
activizării tuturor 
partid prin reparti-

rul 
ții, 
că 
pe 
lor 
în
dotat cu utilaje moderne, de mare 
randament. In curînd vor sosi pe 
șantier cofraje glisante pentru con
strucția de blocuri cu 9—11 etaje, 
instalații pentru executarea de lu
crări care necesită un volum mare 
de mnucă manuală, macarale de 
diverse tipuri, se vor organiza 
schimburi de experiență cu alte 
șantiere din țară care au obținut 
rezultate remarcabile 
productivității muncii
de construcții prin folosirea utila
jelor de înaltă tehnicitate și a pro
cedeelor moderne.

Sarcina ce revine organizației 
de bază, comitetului sindicatului și 
organizațiilor U.T.M. de pe șantier, 
este de a lua de îndată măsuri 
pentru ridicarea calificării con
structorilor — lucru neglijat pînă 
acum — astfel ca ei să poată fo
losi din plin noile utilaje în ve-

bi- 
co- 
în- 
e-

în sporirea 
la lucrările

—o
Sporește producția 

de păsări
Acordînd atenție sporită dezvol

tării creșterii păsărilor, gospodă
riile agricole colective din întrea- 
cji țară, au reușit prin folosirea 
la maximum a incubatoarelor exis
tente și prin intrarea in producție 
a noi statii de incubație, să ob
țină în primele 10 luni ale anu- 
ivi, peste 19 300 000
7 300 000 mai multi față de 
anul trecut. O mare 
obținuți în primul 
fost reținuți 
mărului 
piuă la 
păsări a 
lective
uroape dublă comparativ cu 1962.

de pui, cu 
întreg 

parte din puii 
semestru, au 
sporirea nu- 

matcă. Astfel.
p întru

de păsări 
sfîrșitul anului, matca de 
gospodăriilor agricole co
se prevede să fie a-

Pe unul din cheiurile rîului Moscova șe 
jează Parcul artelor. In centrul noului paro 
struiește o nouă clădire a Galeriei de stat a 
care se va deschide în ajunul împlinirii a 50 de ani 
de la înființarea statului sovietic.

Clădirea va avea o lungime de 256 metri și o lă
țime de 93 de metri. Vizitatorii vor avea de parcurs 
peste trei kilometri pentru a vizita întreaga galerie. 
Mai mult de o treime din clădire va fi pusă la dispo
ziția tablourilor din „Colecția Tretiakov", care în», 
anii puterii sovietice s-a mărit de peste patru ori, to-s 
talizînd în prezent 35 000 de tablouri și sculpturi.

In incinta Galeriei de stat de pictură se vor afla 
săli speciale pentru munca științifică de restaurare și 
conservare a exponatelor prețioase din muzeu. In două 
săli, un număr de 1 000 de persoane vor putea audia 
prelegeri despre artă.

amena- 
se con- 
U.R.S.S.,

«La Așhabad
In partea de 

sud-est a orașului 
Așhabad — capi
tala R.S.S. Turk
men e — sînt în 
curs de construc
ție trei 
raioane.

noi micro-
De ase- 

la Așha- 
construieș- 

școală-

menea, 
bad se 
te prima
internat din repu
blică, cu o capa
citate de aproape 
o mie de loeuriA

Nou combinat polfcpafic
La Moscova a fost construit un 

nou combinat poligrafic. Corpul 
clădirilor de producție are 9 e- 
taje. Calitatea tipăriturilor la ma
șinile rotative este controlată au
tomat cu ajutorul unui sistem de 
aparate. Numai pentru deplasarea 
hirtiei, semifabricatelor și produc
ției finite au fost montate și puse 
în funcțiune 11 ascensoare și 27

diferite transportoare, 
de zețărie se culeg 
limbi.

In noua elădire vor 
țiile revistelor „Ogoniok", ,,! 
„Rabotnița", „Krestianka", 
ner", „Oktiabr". „Sovetskaia Pe- 
ciat", ziarul săptămînal „Ekono- 
miceskaiia Gazeta", care apare și 
în limbi străine.

In 
texte

lucra

o

G>

TU-124"

secția 
în 17

redac-
Smena",

„Pio-

DESCOPERIM

care leagă U.R.S.S. 
țări va fi folosit noul 

reacție de pasageri 
El a fost construit de 
constructor de avioane

In curînd pe liniile internațio
nale aeriene 
de multe 
avion cu 
„TU-124".
cunoscutul
Andrei Tupolev, creatorul aerona
velor „TU-104" și „TU-114".

„TU-124" va face primele curse 
internaționale la Viena, Stockholm 
și Helsinki, 
zile el este 
pasageri pe
ne ale UJt.S.S.

De aproape un an de 
folosit la

numeroase
cursele de 
linii inter-

Biologii sovietici au descoperit 
în frunzele diferitelor plante, prin- 

- tre care secară și grîu, o substan
ță cu o puternică acțiune fiziolo
gică. Această substanță este ase
mănătoare cu hiberlina descoperită 
cu un sfert de veac în urmă la ciu
perca giberella care crește în ore- 
zăriile din Japonia.

In cadrul cercetărilor efectuate 
sub conducerea lui Mihail Ceai- 
laliian, cunoscut specialist în fizio
logia plantelor, s-a 
sub acțiunea luminii

constatat că 
cantitatea a-

stația de 
în sus spre 
să

de
nu iei 
oameni

Un grup de oameni rîndu- 
grinzi, împreună cu ei, este 
De sub șapca puțin boțita, 

lui radiază de o bucurie o-

Bani сияпйетПвг HNItlVfll
centrul orașului 
înainte de data 
unei magistrale 

! la strada Ceai-

hi

La Moscova în 
ч fost terminată 
fixată construcția 
care se întinde de 
kovski pînă în piața Arbat. Aces
ta a fost darul constructorilor 
Capitală în cinstea aniversării 
voluției din Octombrie, Pentru 
versarea magistralei de către 
toni au fost construite trei tunele.

din
Re-
tra- 
p ie-

Posibilitățile econo
miei Uzbekiștanulul, 
Kirghiziei, Tadjikls- 
tanului și Turkmeniei, 
care fac parte din 
aceeași regiune eco
nomică, cresc mereu. 
In primele 9 luni ale 
acestui an, volumul 
producției industriei 
chimice a crescut cu 
16 procente, a side-

ir ☆

...„Comunismul e comunism a- 
tunci cînd se face simțit în viața 
de zi cu zi a oamenilor", spunea 
tinătul arhitect (dar arhitect-șef) 
al cartierului experimental nr. 10 
din Moscova, situat la Novîe Ce
riomușki.

Ce înseamnă însă „cartier ex
perimental" ?

In primii ani ai septenalului

La Moscova și-a încheiat lu* 
crările a 18-a sesiune a Adunării» 
Generale a Academiei d; știința, 
medicale a U.R.S.S. Sesiunea a fosW 
consacrată dezbaterii unor problem 
me actuale privind folosirea teb« 
nicii noi în medicină și biologi 
Printre acestea se numără con* 
ducerea bioelectrică în medicină,’ 
principiile de -construcție a mași-* 
nilor pentru -stabilirea diagnosti
cului, folosirea radiotelemetriei însj 
medicina cosmică și în cercetările^ 
privind fiziologia muncii și spor** 
tului, aparatele cu ultrasunete pentru i 
stabilirea diagnosticului unor boli,1; 
complicate, noi realizări în domî* 
niul roentgenologîeî etc.

In cadrul sesiunii a avut loc ale» 
gerea noilor membri activi și men* 
bri corespondenți ai Academiei det 
științe medicale.

Canalul Volga-Uvod
In apropierea centrului industrial 

Ivanovo a fost' terminată construc
ția noului canal Volga—Uvod, care 
îmbunătățește consid arabil aprovi
zionarea cu apă a acestui oraș, 
important centru textil.

BIOLOGICĂ

Qb-

hi- 
іи- 
ia-

cestei substanțe crește considera
bil în plante. Același lucru ee 
servă la iarovizare.

Biologii au descoperit că și 
berlina sintetică înlocuiește 
tr-o anumită măsură lumina și
rovizarea. O picătură de solp^e 
slabă din această substanță, intro
dusă în mugurele principal al plan
tei, înlocuiește sase ore de lumi
nă de Zi. Plantele tratate cu hi- 
berlină înfloresc chiar și în zilele 
scurte de iarnă, fără iarovizare.

Asia Centrala
гитдіеі și metalurgiei 
neferoase cu 15 pro
cente, a industriei e- 
nergetice și combusti
bilului cu 11 la sută. 

In
crescut în 
siderabil 
producției
constructoare de ma
șini și metalurgiei 
prelucrătoare. Pe pri-

Tadjikistan a 
mod con

voi umul 
industriei

turîndu-și de pe tunică pulberea 
din tencuiala caselor tăcute mor
man de proiectilele iasciste sau...

Dacă familia este prima celulă 
a societății comuniste, locuința 
este, firește, sediul de bază a! 
constructorului comunismului. Ina. 
inte de a se deschide șantierele 
de construcții de locuințe, între 
arhitecții Moscovei a avut loc o

mul loc din Asia 
centrală în ceea ce 
privește construirea 
de mașini electrice 
se află Kirghizia. In 
Uzbekistan
tă rapid 
combinelor

se dezvol-
producția 

recol-de
tat bumbac. In
sezon ele au

acest
strîns

500 000 tone bumbac.

...De cum ieși din 
metro „Ohotnii Riad', 
Piața Roșie, nu poți 
seama la furnicarul
ce intră și ies in aceste zile în 
șir din clădirea purpurie, îmbi
nare de stil gotic și rusesc, u 
Muzeului Lenin. E una din co
morile Moscovei cercetate zilnic 
de mii, de zeci de mii de pri
viri, 
ește 
Ilici. 
fața
menească, deși umerii i se îndoaie 
sub povara vizibilă. Un interior' 
sărăcăcios din Petersburg, un grup 
de oameni, iar în mijloc, poves
tind ceva, cu obișnuitul său zlm- 
bet pe buze, el arată spre o bîrna 
din colțul de sus ui încăperii. 
Oamenii îl ascultă mirați de par
că ar spune: „Cum dracu n-am 
spus și noi așa ceva ? Doar pînă ' 
acum am gindit toată viața la 
fel". O haină găurită. De glonte. 
Haina Omului. A lui Lenin.

Mulți vizitatori nu mai ascultă 
explicațiile ghidului. Le-au auzit 
de nenumărate ori. Se opresc în 
țața cîte unui exponat. Nu știi 
dacă-/ privesc sau se gîndesc ia 
ceva. Și una și alta. Unii au ve
nit direct în salopete. La sfat. Cu 
ilici. Comunismul iese din cărți. 
Intră în viața oamenilor. Cu 
succese și izbeliști. Cu căutări și 
izbînzi.

фгіп (Le azi
s-au mutat în case noi 1 700 000 
de locuitori ai Moscovei, adica 
peste un sfert din populația ora
șului.
primit 
căințe 
peste i 
cititori.
Ceriomușki etc., 
care vizitatorul 
eu cîțiva ani în urmă nu le mai 
recunoaște. Ca să nu mai vorbim 
de Napoleon care in 1812 și-a ră
tăcit caiui în tuiele de liliac de 
pe delul sălbatec Ceriomușki.

Iar în 
suprafață 
10 700 000 
locatarii.

Cum trebuie să fie
, cuințe ? Simplu „acoperiș deasu
pra capului, cum visau mulți scu-

Numai în anul acesta au 
repartiții pentru noi lo- 
70 000 de familii, adică 

un sfert de milion de lo- 
. Arbatul, șoseaua Kaluga, 

etc. Locuri pe 
cate a fost aici

perioada 1963—1965, o 
locuibilă

de m.p. își
de peste 
va aștepta

aceste lo-

întrecere. Ceea ce in sine nu-i 
nimic neobișnuit. Dar esențialul 
întrecerii ît constituie faptul că 
obiectivul a fost următorul: să 
se țină seama de nevoile cons
tructorului comunismului, ale ge
nerației care va trăi în comu
nism. In urma unor minuțioase 
cercetări, s-a dovedi? că marea 
majoritate a proiectelor sînt ac
ceptabile. Atunci s-a hotărît crea
rea cartierelor experimentale.

In noile blocuri există sălile de 
educare a copiilor unde sînt stă- 
pini, în aiară de veșnic gălăgioa
sa generație, pensionarii. Și săli 
de conferințe și spectacole ale ar
tiștilor amatori. Și in fața blocu
rilor, bazine de înot care iarna 
se transformă in patinoare. De
sigur, toate aceste sint in plus, 
căci celelalte nouă cartiere ex-

perimentale transformate deja în 
cartiere în toată puterea cuvîn- 
thlui cum sint noul Aibat, Iaro- 
slavski ele., prevăd sălile de gim
nastică, cinematografele, școlile, 
sălile de sport, restaurantele cu 
deservire la domiciliu etc., etc. 
Acum se duc discuții intense 
între pensionari. Unii susțin că 
grădinițele de copii sînt inutile, 
revendieîndu-și dreptul de a ve
ghea ei asupra educării celei mai 
tinere generații. Alții spun că 
pentru asta este nevoie de o re
calificare sui generis în această 
privință. Iar discuțiile continuă.

...Oamenii merg fără nici un fel 
de ceremonial ia Muzeul Lenin. 
II văd arătind cu degetul ia lo
cuința sărăcăcioasă. îndoit sub 
greutatea grinzii, dar cu fața ra
diind. Oamenii desprind comunis
mul din cărți și-l pun în viață. 
Cu izbeliști și izbînzi. Iar vizi
tatorul romîn, cu gazeta in buzu
nar, trecînd prin cartierul Cerio- 
mușkin sau pe șoseaua Kaluga 
printre blocurile (ișnind 
sau mulcomind Întinse 
lui Octombrie, sub cerul 
în parfumul cojii de
proaspătă șl de mesteacăn se gin- 
dește la Balta Albă, Ferentari sau 
Floreasca și încearcă pe concret 
bucuria de a fi părtașul marilor 
tradiții ale comunismului.

spre cer 
în razele 
străveziu, 

răchită

Ș 
o 
o
A

DUTA LAURENȚIU
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V le ani de la eliberam 
Kievului

KIEV 5 (Agerpree).
La 4 noiembrie s-a sărbătorit 

într-un cadru festiv aniversarea a 
20 de ani de la eliberarea Kievu
lui de ocupanții germano-fasciștl. 
Mitingul consacrat acestui eveni
ment a avut loo în satul Novîie 
Petrovțî, situat la 20 km. de capi
tala Ucrainei, unde în toamna a- 
nului 1943, se afla sediul coman
damentului primului front ucrai
nean.

La miting au luat cuvîntul Piotr 
Șelest, prim-secretar al Comitetu
lui Central al Partidului Comunist 
din Ucraina, și eroi ai Uniunii So
vietice, participanți la bătăliile 
pentru eliberarea Kievului.

— = © = —

Grevă la Singapore
SINGAPORE 5 (Agerpres)
Greva muncitorilor de la baza 

navală militară britanică din Sin
gapore a intrat la 4 noiembrie în 
cea de-a 30-a zi. După cum anunță 
agenția UPI, în prezent, muncitorii 
de Ia instituțiile aeriene engleze 
din Singapore ca și cei de la uni
tățile militare terestre au amenin
țat că vor declara grevă în caz 
că administrația engleză nu va 
consimți să medieze în conflictul 
dintre muncitorii greviști care cei 
îmbunătățirea nivelului de trai de 
la baza navală militară și condu
cerea bazei.

Alegeri municipale în Spania
MADRID 5 (Agerpres)
In Spania au încsput alegerile 

municipale pentru reînnoirea unei 
jumătăți din numărul membriloi 
Consiliilor municipale. Ele vor 
continua în zilele de 10 și 17 no
iembrie. Alegerile se desfășoară 
potrivit unui sistem de colegii e- 
lectorale din care urmează să 
facă parte așa-zișii reprezentanți 
ai capilor de familii, ai sindicate
lor și „asociațiilor economice, cul
turale și profesionale". Deși, de 
obicei, asemenea alegeri au loc, Ia 
intervale de trei ani, agenția Fran
ce Presse relatează că la Madrid 
n-au mai avut loc alegeri muni
cipale de peste 10 ani. Agenția 
scoate în evidență faptul că în 
numeroase municipalități scrutinul

— —— Qj) n —

Poporul din Bechuanaland 
cere independența

CAIRO 5 (Agerpres)
La Cairo a avut loc o confe

rință de presă la care a luat cu
vîntul Bobby Mac, lider al Par
lamentului Popular din Bechuana
land. După cum a subliniat el, 
poporul din Bechuanaland cere ca 
în anul 1964 să i se acorde in
el apendența.

Ca urmare a luptei maselor 
populare din Bechuanaland a de
clarat Bobby Mac, autoritățile bri
tanice au acceptat crearea unei 
comisii constituționale care să e- 
laboreze recomandări în vederea 
acordării autonomiei interne a a- 
cestui protectorat 'englez. La 6 no
iembrie, comisia urmează să se 
întrunească la Londra pentru a 
examina răspunsul dat de guver
nul englez la recomandările for
mulate de comisie.

— = sa —

Atentai la via|a lui llceda
TOKIO 5 (Agerpres)
Agențiile de presă anunță că la 

5 noiembrie în localitatea Kuriya- 
ma din prefectura Fukușima a a- 
vut loc un atentat nereușit la viața 
primului ministru al Japoniei, 
Ikeda. In timp ce cobora de la 
tribună, unde rostise un discurs 
electoral, Ikeda a fost atacat de 
un individ înarmat cu un cuțit. 
Atentatorul — membru al unși 
grupări de extremă dreaptă — a 
fost arestat.

Comunicat privind convorbirile 
intre delegații P. C. U. S. și S. F. I. Ѳ.
MOSCOVA 5 (Agerpres). TASS 

transmite :
După cum se spune în eomuni- 

catul comun privitor la convorbi
rea care a avut loe la Moscova 
între delegațiile P.C.U.S. și Parti
dului Socialist Francez (S.F.I.O.), 
ele au constatat că „sînt într-g 
mare măsură de acord în ceea ce 
privește necesitatea consolidării 
destinderii încordării internațio
nale". Ele au subliniat importanța 
pozitivă deosebită a Tratatului de 
la Moscova privitor la interzice
rea experiențelor cu arma nuclea
ră în trei medii și vor face tot 
posibilul pentru ca acest pas să 
fie urmat de măsuri noi care să 
contribuie la încheierea unui acord 
în scopul dezarmării generale și 
totale controlate și să ușureze re
zolvarea conflictelor pe calea tra
tativelor.

------------0-------------

SITUAȚIA
DIN VIETNAMUL DE SUD

SAIGON 5 (Agerpres)
La Saigon a fost instalat noul 

guvern al Vietnamului de sud. 
Funcția de șef al statului a fost 
preluată de principalul autor al lo
viturii antidiemiste, generalul Du- 

nu va avea loc, deoarece numă
rul candidaților este egal cu nu
mărul posturilor de consilieri. In 
ajunul alegerilor, guvernatorii ci
vili din fiecare provincie, mențio
nează France Presse, au adresat 
alegătorilor avertismentul că în 
cazul neprezentării la vot vor fi 
pasibili de anumite pedepse și de 
amenzi mergînd pînă la 50 de pe
setas. Acest avertisment este o 
urmare a hotărîrii populației de 
a boicota alegerile municipale ai 
căror candidați propuși sprijină 
politica franchistă.

DAKAR. — Modibo Keita, pre
ședintele Republicii Mali, a cerut 
în mod oiicial ministrului de ex
terne al Senegalului, Doudou Thi
am, actualul președinte al Con
siliului ministerial al Organizației 
unității africane să convoace con
siliul în vederea examinării di
ferendului algero-marocan. După 
cum relatează agenția France 
Presse, ministrul de externe sene- 
galez, la invitația președintelui 
Republicii Mali, a întreprins o 
scurtă vizită la Bamako.

DJAKARTA. — După cum a a- 
nunțat G. Harsono, purtător de 
cuvînt' al ministerului afacerilor 
externe al Indoneziei, guvernul 
indonezian a hotărît trimiterea u- 
nor misiuni comerciale în diverse 
țări din Europa occidentală, răsă
riteană și din Asia, în vederea 
extinderii relațiilor comerciale. Pur
tătorul de cuvînt a precizat că 
delegațiile vor fi autorizate să în
cheie „pe loc" acorduri comer
ciale. Lista statelor ce urmează a 
fi vizitate de misiunile comerciale 
indoneziene nu a fost încă anun
țată.

RfO DE JANEIRO. — Agenția 
Prensa Latina menționează că în 
cadrul celei de-a doua conferințe 
de ia Sao Paulo a Consiliului e- 
conomic și social interamerican 
s-a menționat că suprafața totală 
cultivată în America Latină repre
zintă numai 5 la sută din tere
nurile agricole.

Intre cele două delegații a avut 
Iog un schimb de păreri în unele 
probleme ale mișcării muncito
rești și democratice. „Cele două 
părți, recunoscînd că între ele e- 
xistă divergențe serioase în dome
niul ideologic, au relevat impor
tanța deosebită a unirii eforturilor 
clasei muncitoare, oamenilor mun
cii, forțelor democratice și iubi
toare de pace în lupta pentru 
pace, împotriva războaielor agre
sive, de orice fel, împotriva pri
mejdiei unui nou război mondial".

Cele două partide consideră că 
trebuie să contribuie prin toate 
mijloacele la îmbunătățirea rela
țiilor dintre popoarele Franței și 
U.R.S.S., ceea ce ar corespunde 
liniei generale a destinderii ce s-a 
conturat în relațiile internaționale.

ong Van Minh, care conduce toto
dată și așa numitul Comitet mili
tar revoluționar. Prim-ministru este 
Nguyen Ngoc Tho, fost vicepreșe
dinte în timpul regimului diemist. 
Mai multi membri ai noului guvern 
au fost miniștri sau secretari de 
stat în guvernul diemist.

Agenția Reuter relatează că 
marți pe străzile Saigonului unități 
sud-vietnameze au luat poziție de 
luptă pentru a „preveni" demons
trațiile populației împotriva elibe
rării a doi ofițeri ai poliției die- 
miste, care fuseseră arestați în 
urmă cu cîteva zile. Agenția UPI 
apreciază că „încordarea a atins 
un punct periculos în fosta capi
tală imperială, Hue, la nord de 
Saigon". După cum se știe, din a- 
ceastă localitate a început mișca
rea de protest a budiștilor, care 
a căpătat o deosebită amploare.

BLANTYRE. — Luînd cuvîntul 
în cadrul unui miting care a avut 
loc la Blantyra, primul ministru al 
Nyassalandului, H. Banda, a anun
țat eă guvernul său a preluat 
controlul asupra instituțiilor sani
tare, poștale și de telecomunicații 
care pînă în prezent se găseau 
sub controlul englez impus în ca
drul Federației Rhodasiei și Nyas- 
SalanduluL

NEW YORK. — Agenția France 
Presse transmite că în orașul New 
Haven [Connecticut) a avut loc о 
demonstrație a populației de cu
loare organizată de „Congresul 
pentru egalitate rasială". Manifes- 
tanții au protestat împotriva, dis
criminării rasiale și a condițiilor 
proaste în care locuiește majori
tatea populației de culoare.

BUENOS AIRES. — Comitetul 
argentinian de solidaiitate cu re
voluția cubană a adresat un apel 
clasei muncitoare și întregului 
popor argentinian prin oare îi 
cheamă să participe la acțiunile 
în cadrul decadei de solidaritate 
cu poporul cuban, care se va des- 
iășura în Argentina între 15 și 25 
noiembrie.

CARACAS. — Un grup de parti
zani venezueleni înarmați au pus 
stăpînire pe unul dintre cele mai 
mari posturi de radio din țară si
tuat în orașul portuar Carupano.

ш ймгдгйс ComilcHilHî wiitic
NEW Y©RK 5 (Agerpres).
ba ședința din după-amlaza zilei 

de 4 noiembrie a comitetului po
litic al Adunării Generale a O.N.U. 
au continuat dezbaterile pe mar
ginea raportului prezentat de Co
mitetul eelor 18 state pentru de
zarmare.

Luînd cuvîntul în cadrul ședin
ței, reprezentantul R. S. Ceho
slovace, Jiri Hajek, a arătat că la 
tratativele de la Geneva țările 
socialiste au depus eforturi pen
tru înlăturarea în termenul cel 
mai scurt a principalului pericol 
— un război nuclear — în timp 
ce Occidentul a preconizat măsuri 
lente de dezarmare. Jiri Hajek a 
subliniat necesitatea ca dezbate
rile viitoare în Comitetul celor 18 
state de la Geneva să se axeze 
asupra următoarelor probleme im
portante : încheierea unui tratat de 
neagresiune între N.AT.O. și ță
rile participante la Tratatul de la 
Varșovia, crearea de zone denu- 
olearizate, adoptarea de măsuri 
pentru preîntîmpinarea atacului 
prin surprindere, reducerea buge
telor militare.

James Barrington, reprezentantul 
В ir maniei, a subliniat că Comite
tul eelor 18 state trebuie să folo
sească atmosfera favorabilă creată

------.----- ©

Protestul C. G. M. din Franța 
împotriva represiunilor din Portugalia

PARIS 5 (Agerpres).
Ziarul ,,1'Humanite" a publicat 

scrisoarea Confederației Generale 
a Muncii din Franța adresată lui 
Salazar, în care protestează împo
triva represiunilor la care sînt su
puși muncitorii din Portugalia și 
își exprimă solidaritatea eii miile 
de patrioți portughezi aruncați în 
închisori.

In scrisoare se subliniază că în 
Portugalia patrioții continuă să ră- 
mînă în închisori chiar și după ex
pirarea termenului de detențiune. 
In acest sens este citat eazul lui 
Manuel Rodriguez Da Silva, lider 
al mișcării sindicale din Portuga
lia, eare de 23 de ani se află în 
închisoare, deși termenul de de
tențiune a expirat de mult.

Partizanii au transmis prin radio 
un apel în care cheamă populația 
la sprijinirea luptei duse de Fron
tul de eliberare națională din Ve
nezuela.

ALGER. — După cum anunță 
France Presse, ministrul economiei 
naționale al Republicii Algeriene, 
Bachir Bumaza a anunțat la 4 no
iembrie ,în cadrul unei conferințe 
de presă, naționalizarea tuturor 
fabricilor de chibrituri și de pre
lucrare a tutunului din Algeria. 
Aceste întreprinderi, a precizat el, 
reprezintă unul din sectoarele im
portante al economiei Algeriei.

CIUDAD DE PANAMA. — Cu 
prilejul aniversării independenței 
Republicii Panama Parlamentul a- 
cestei țări a adoptat o rezoluție 
care reafirmă suveranitatea Re
publicii Panama asupra zonei Ca
nalului Panama ocupate de Statele 
Unite. In cadrul manifestațiilor 
care au avut loc cu acest prilej, 
participanții au arborat drapele 
panameze în zona canalului. După 
cum transmite agenția Prensa La
tina, autoritățile militare nord-a- 
mericane dm zona Canalului Pa
nama nu au luat parte la ceremo
nii.

PARIS. — După cum s-a mai. 
anunțat', deținuții politici din în
chisoarea Burgos au cerut autori
tăților să anuleze măsura ca toți 
dețihuții să participe în mod obli
gatoriu la slujba religioasă. Ca 
urmare a acestei cereri, mai multi 
deținuți au fost încarcerați cu un 
regim deosebit de sever. 

prin semnarea Tratatului de Ia 
Moscova și realizarea acordului 
privind interzicerea plasării pe or
bită a unor obiecte avînd la bord 
arma nucleară. Reprezentantul 
Birmaniei s-a pronunțat în spriji
nul propunerii cu privire la în
cheierea unui tratat de neagresiu
ne între N.A.T.O. și țările parti
cipante Ia Tratatul de la Varșovia 
șl s-a referit la importanța măsu
rilor menite să împiedice răspin- 
diirea armei nucleare, condamnînd 
planurile cu privire la crearea for
țelor nucleare multilaterale ale 
N.A.T.O.

In cuvîntul său, reprezentantul 
Etiopiei Tesfaye Gebre-Egzy a che
mat marile puteri să pună capăt 
cursei înarmărilor. El s-a referit, 
de asemenea, Ia problema convo
cării unei conferințe în vederea 
încheierii unui acord cu privire 
la interzicerea folosirii armei nu
cleare.

Reprezentantul Libanului, Wahbi 
Buri, a declarat că țările aflate în 
curs de dezvoltare, care depun e- 
forturi pentru ridicarea nivelului 
economiei, culturii, ocrotirii sănă
tății, acordă o importanță deose
bită dezarmării generale și totale 
care ar elibera fonduri uriașe.

In încheierea scrisorii sale Con
federația Generală a Muncii din 
Franța cere eliberarea imediată a 
deținuților politici și restabilirea 
libertăților democratice în Portu
galia.

PROGRAMUL I. 7,30 Sfatul me- 
dicului, 8,00 Sumarul presei cen
trale, 8,30 Muzică de estradă, 9,00 
Vreau să știu, 10,00 Fragmente 
din opera „Flautul fermecat" de 
Mozart, 11,05 „Sub steagul glorios 
al lui Lenin" — program de cîn- 
tece, 11,25 Interpreți romîni de 
muzică ușoară, 12,00 Muzică din 
operete, 13,10 Soliști și orchestre 
de muzică populară, 14,30 „Săptă- 
mîna muzicii sovietice" : Soliști 
sovietici de operă, 15,00 Frumuse
țile patriei în creația romînească 
de muzică ușoară, 15,30 Din fol
clorul muzical al popoarelor, 16,15 
Vorbește Moscova I 18,00 Seară 
pentru tineret, 19,30 Universitatea 
tehnică radio, 20,40 Lecția de lim
ba franceză. Ciclul I. 21,10 Muzică 
de dans. PROGRAMUL II. 10,10 
Muzică de estradă, 10,47 Melodii 
populare, 11,15 Pagini literare de
dicate vieții noi din patria noas
tră. 12,05 Muzică ușoară din țări 
socialiste, 14,05 Cîntece de dra
goste și jocuri populare, 15,00 Mu
zică din opereta „Lysîstrata" de 
Gherase Dendrino, 16,30 Melodii 
populare, 17,00 Muzică ușoară, 
18.05 Scene din opere de compo
zitori romîni, 19,00 „Săptămîna 
muzicii sovietice" : Din folclorul 
popoarelor sovietice, 19,30 Muzică 
ușoară romînească, 19,50 Transmi
siune din Studioul de concerte a 
concertului orchestrei simfonice și 
al corului Radioteleviziunii, 22,30 
Poemul „Luceafărul" de Mihail E- 
minescu — montaj literar-muzical.

-----Q-----
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7 noiembrie
PETROȘANI — 7 NOIEMBRIE: 

Numai statuile tac,- REPUBLICA : 
Cain al XVIII-lea; PETRILA : Pre
ședintele centru înaintaș: ANI- 
NOASA : Lupeni 29; VULCAN: 
Soare și umbră; LUPENI : Mila 
regească; . URICANI: Start către 
necunoscut.
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